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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Beschouwing
BSO De Driehoek is samen met KDV De Driehoek van dezelfde houder en basisschool
De Driehoek gevestigd in Hilvarenbeek.
De BSO is met ingang van november 2015 verhuisd naar deze locatie.
De BSO en het kinderdagverblijf beschikken over een eigen vleugel met 3 groepsruimten, een
speelhal, kantoor en diverse bergruimtes. Momenteel worden er 2 ruimtes gebruikt door het
kinderdagverblijf, de derde ruimte wordt gebruikt door de BSO.
Op 9 oktober 2015 heeft er een incidenteel onderzoek plaatsgevonden in verband met de
verhuizing van de BSO naar de nieuwe locatie, Wagenmaker 1 Hilvarenbeek.
Tijdens dit onderzoek zijn de locatie en een aantal documenten bekeken.
De toezichthouder adviseert de gemeente Hilvarenbeek om de nieuwe locatie op te nemen
in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.
BSO De Driehoek kan met ingang van 2 november 2015 starten op de nieuwe locatie.
Tijdens de inspectie uitgevoerd op 8 september 2016 stelt de toezichthouder vast dat alle getoetste
voorwaarden voldoen aan de wettelijke eisen.
Tijdens de huidige inspectie uitgevoerd op 6 juni 2017 stelt de toezichthouder vast dat alle
getoetste voorwaarden voldoen aan de wettelijke eisen.
Voor verdere uitleg verwijs ik u naar de inhoud van het rapport.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/ NJI, 2015). Onderstaande
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd
tijdens het observeren op de groep. Na de beschrijving uit het veldinstrument (schuin gedrukt)
volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen praktijk.
De observatie en de beschrijving van de pedagogische praktijk richt zich op de doelen zoals
vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid

de mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties

de ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties

de mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken.
Pedagogische praktijk
Uitvoering pedagogisch beleidsplan
Het is waarneembaar dat de beroepskrachten handelen conform de inhoud van het pedagogisch
beleidsplan.
Emotionele veiligheid
Kennen/ herkennen
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke
bijzonderheden (bijv. karakter, hobby, allergieën). In het contact met het kind wordt die kennis
gebruikt.
Praktijk
Een kind heeft extra aandacht nodig met betrekking tot de gezondheid. De beroepskrachten zijn op
de hoogte van de situatie van het kind en weten hoe te handelen indien nodig.
Respectvol contact
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.
Praktijk
Tijdens de sportles wil een van de kinderen even niet mee doen met het spel. Het kind krijgt de
gelegenheid om even afstand te nemen van de groep. De beroepskrachten doen moeite om het
kind even later weer bij het spel te betrekken.
Contact/affectie
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een
kind dat nodig heeft.
Praktijk
Tijdens het hardlopen heeft een van de kinderen het zichtbaar zwaar, de beroepskracht roept de
naam van het kind en moedigt aan. Als het kind bij de eindstreep is geeft de beroepskracht het
kind een klopje op de schouder en steekt zijn duim omhoog. Het kind is zichtbaar trots.
Energie en sfeer
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op
hun gemak voelen.
Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast)
als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie.
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Persoonlijke competentie
Verrijken
De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden.
Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij maken soms even
deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft.
Praktijk
De kinderen krijgen de opdracht om in kleine groepjes een training met oefeningen voor te
bereiden. Ze mogen de training ook zelf geven aan de groep. Als het mis gaat bij de oefeningen
omdat de opdracht die de groep van de "trainers" krijgt niet duidelijk is, helpt de beroepskracht
door vragen te stellen.
Autonomie
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties.
Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken.
Praktijk
De kinderen krijgen aanwijzingen van de beroepskracht om een goede training te geven, de
kinderen mogen zelf kiezen welke materialen er worden gebruikt.
Buitenactiviteiten
Kinderen gaan dagelijks naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal aanwezig dat aanzet tot
individueel en gezamenlijk spel.
De BSO maakt gebruik van de speelplaats van de basisschool.
Sociale competentie
Samen spelen samen leren
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten
samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars kennis en
kunde.
Aanmoedigen onderling contact
De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen de
kinderen om contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen,
elkaar helpen, emoties delen, van elkaar leren.
Praktijk
De opdracht gegeven door de bewegings-docent is gericht op samenwerken en contact maken met
elkaar.
Overdracht van normen en waarden
Eenduidig handelen
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en
behoefte van individuele kinderen.
Praktijk
Het is waarneembaar dat de beroepskrachten en de stagiaire de regels op een eenduidige,
consequente wijze hanteren.
Grenzen en afspraken
De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. Het is
voor kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken negeren of overtreden.
Kinderen worden betrokken bij en hebben invloed op het opstellen en evalueren van (een aantal)
regels en afspraken.
Inbreng, meebeslissen, meedoen
De beroepskrachten geven ruimte aan kinderen om bij (sommige) activiteiten aan te geven waar
hun voorkeur naar uitgaat. Zij krijgen taken en inbreng om programmaonderdelen uit te voeren.
Ieder kind krijgt naar eigen vermogen de kans om hierin te delen.
Conclusie
Op BSO De Driehoek worden de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale
competentie en de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd.
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Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (aanwezige beroepskrachten)

Observaties (activiteit in de gymzaal - eten en drinken)

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
Binnen dit onderdeel is onderzocht of de beroepskrachten een geldige verklaring omtrent het
gedrag (VOG) en een passend diploma hebben. Ook is gecontroleerd of men voldoet aan de
gestelde eisen wat betreft de opvang in groepen en de beroepskracht-kindratio.
Verklaring omtrent het gedrag
Alle beroepskrachten die worden ingezet beschikken over een verklaring omtrent het gedrag
waarmee zij zijn opgenomen in de continue screening.
De stagiaires beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die maximaal 2 jaar oud is.
Conclusie
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag voldoen aan de
wettelijke eisen.
Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten die worden ingezet beschikken over een passend diploma.
Opvang in groepen
Op BSO De Driehoek wordt opvang geboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Uit de presentielijsten en informatie van de beroepskracht blijkt dat er sprake is van 1 basisgroep
en dat er momenteel maximaal 10 kinderen worden opgevangen.
Deze basisgroep maakt gebruik van een groepsruimte naast de ruimte van het kinderdagverblijf.
Ook de speelhal wordt door de BSO gebruikt.
Eventueel kunnen de kinderen gebruik maken van de gymzaal van de basisschool.
Omdat de basisschool een rooster onderbouw en bovenbouw hanteert start de BSO op 2
verschillende tijden. De jongste kinderen komen vanaf 12 uur en de oudere kinderen starten om 15
uur bij de BSO. Er zijn ook een aantal kinderen die van 12 uur tot 15 uur van de BSO gebruik
maken.
Tijdens schoolvakanties worden de kinderen van de BSO opgevangen op locatie Starrebos, er
worden vaste beroepskrachten ingezet. Deze beroepskrachten kennen de kinderen van locatie De
Driehoek.
De kindgegevens zijn voor de beroepskrachten inzichtelijk via het digitale ouderportaal.
Conclusie
De getoetste voorwaarden met betrekking tot opvang in groepen voldoen aan de wettelijke eisen.
Beroepskracht-kindratio
Uit het rooster en de presentielijsten blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet ten
opzichte van het aantal aanwezige kinderen.
Op het moment van inspectie waren er 7 kinderen aanwezig.
Er waren een beweegspecialist, de vaste beroepskracht en een stagiaire aanwezig.
Conclusie
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de beroepskracht-kindratio voldoen aan de wettelijke
eisen.
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Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (aanwezige beroepskrachten)

Observaties (activiteit in de gymzaal - eten en drinken)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (week 20,21 en 22)

Personeelsrooster (week 20,21 en 22)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in basisgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8
jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: BSO De Driehoek
: http://www.klik-kinderopvang.nl
: 40

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Klik Kinderopvang
Schoolstraat 38
5081VH Hilvarenbeek
41097499
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
A van Lokven

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Hilvarenbeek
: Postbus 3
: 5080AA HILVARENBEEK

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

06-06-2017
20-06-2017
Niet van toepassing
26-06-2017
28-06-2017
28-06-2017

: 19-07-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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